Zápis ze zasedání schůze výboru ČPS ČLS JEP 5.4.2016
Ústav klinické a patologické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Ludmila Dušková, Karel Koblic, Michal Kryl, Jan Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč, Ján Praško,
Petra Žufníčková
Omluveni: Jiří Berka, Lea Brodová
Neomluveni:
Program:
Sekretariát - umístění archivu (PŽ)

1.


2.

Konference 2015 - dotazníky



3.

zatím je přihlášena jen pí. Kocourková, je potřeba dodat téma Jána Praška - Práce s traumatem v KBT
dalším řečníkem J. Berka - K. Koblic se s ním spojí

Noví členové




8.

kompletace proběhne v pátek 8.4.2016
pohlídat formát
změny: osoby, seznam literatury a nově dodat otázky ke zkouškám
příště: rozpočet kurzu a odměny lektorům

Psychiatrický sjezd - kolokvium Trauma (přihl. Kocourková, doplnit a uzavřít)



7.

garant Ludmila Dušková
příště téma + další řečníci, návrhy: supervize či zopakování legality psychoterapie

Certifikovaný kurs - recertifikace (Brodová)





6.

několik bodů je potřeba odstranit nebo změnit, - J. Kubánek pošle výboru i se zapracovanými
připomínkami, na příštím výboru projde schvalováním a bude zveřejněno na webových stránkách

Věd. prac. schůze 21.10.2016 - garant a téma



5.

cca 1/10 účastníků vyplnila dotazník
bude se projednávat na příštím zasedání, výsledky poslal M. Kryl a J. Kubánek emailem

Stanovy (Kubánek - se zapracovanými připomínkami JUDr. Vacka)



4.

Petra Ž. se domluví s Petrou H. na protřídění a dá vědět, jaký je výsledek

Jarmila Plevová - vypadla z evidence, K. Koblic prověří, zda platila příspěvky
Viktória Ženková - garance Martin Hajný a Dušan Gregor - schváleno
Jan Sojka - garance Martina Kosová a Vlastimil Sojka - schváleno

Kritéria schvalování výcvikových programů



diskuse

Účetnictví 2014 - kurzy

9.



uzavřeno

10. Stížnost p. Nicek



Vyřešeno (Dr Pěč)

11. Inzerce


Konference sociální psychiatrie - schváleno



ESET přijme psychiatra - schváleno

12. Setkání s instituty ve 14 hod.




návrhy na témata: kritéria
Petra Horáková shromažďuje náměty institutů

Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřil: Karel Koblic, Ondřej Pěč

